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Coronaprotocol GIPS S&L 
 
Versie 2 d.d. 31 augustus 2020 
 

Inleiding 
GIPS S&L volgt de ontwikkelingen op het gebied van corona en past haar 
bedrijfsvoering hierop aan. Leidend zijn de adviezen van de overheid en de GGD. De 
afspraken over hoe om te gaan binnen GIPS en haar activiteiten worden in dit 
protocol vastgelegd. Indien nodig zal het protocol hierop aangepast of gewijzigd 
worden. Het werken volgens dit protocol vergt van iedereen aanpassing. Dat zal niet 
altijd even makkelijk zijn. Help elkaar, door, als het even niet volgens het protocol 
gaat, elkaar op de afspraken te wijzen, dat is in ieders belang.  
 

Basisregels 
Eenieder die het niet verantwoord acht om met GIPS-activiteiten mee te doen meldt 
zich af bij de planning. De eigen gezondheid gaat altijd voor!  
 
Voor iedereen gelden de basisregels zoals deze zijn afgegeven. Daar waar de 
basisregels niet toepasbaar zijn is in dit protocol opgenomen hoe in die situatie wel te 
handelen. De belangrijkste regel is: blijf thuis bij klachten.  
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Bij klachten (grieperig, verhoging, koorts, loopneus, keelpijn, verkouden, lichte hoest, 
verlies van reuk en smaak etc.) z.s.m. je teamcoach en de planning informeren. Ga in 
dat geval niet mee met GIPS activiteiten. Dat geldt ook wanneer een huisgenoot 
voornoemde klachten heeft.  
 

Vervoer met de GIPS-bussen 
We volgen de richtlijnen zoals deze in het openbaar vervoer ook gelden aangezien 
hier de 1,5 meter afstandsregel niet te handhaven is. Derhalve gelden de volgende 
afspraken: 

• De chauffeur belt daags voor de rit de medewerkers op en vraagt of er 
klachten zijn of dat er contact is geweest met iemand die klachten heeft; 

• Vóór het instappen vraagt de chauffeur nogmaals of er sprake is van klachten; 
• In de bus draagt iedereen een mondkapje, de medewerker zorgt zelf voor een 

mondkapje. Voor noodgevallen zijn mondkapjes in de bus aanwezig; 
• In- en uitstappen indien mogelijk zelfstandig doen; 
• Vastmaken van de veiligheidsgordel indien mogelijk zelf doen; 
• De chauffeur dient de handgrepen aan rolstoelen te desinfecteren voordat deze 

vastgezet wordt; 
• De chauffeur blijft zoveel mogelijk achter de rolstoel tijdens het in- en 

uitstappen. 

Werkzaamheden op school 
De op de school geldende maatregelen die genomen zijn i.h.k.v. de preventie van 
besmettingen met corona gelden eveneens voor de medewerkers van GIPS. Vraag 
naar de corona protocollen bij aanvang op school, of voorafgaand aan je bezoek, 
zodat je weet waar je rekening mee moet houden.  
 
Voor GIPS medewerkers geldt: 

• Bij aanvang en einde van het project de handen desinfecteren. 
Desinfectiemiddel wordt door GIPS voorzien; 

• Hou zo veel mogelijk afstand tot leerlingen. Hou 1,5 meter afstand tot het 
personeel van de school en andere aanwezigen. Schroom niet om aan te geven 
wat je in deze prettig vindt zodat leerlingen en anderen hier rekening mee 
kunnen houden; 

• Indien afstand houden niet mogelijk is maak, indien gewenst, gebruik van een 
mondkapje; 

• Teken de ritplanning af zodat in geval van een contactonderzoek door de GGD 
de juiste gegevens beschikbaar zijn. Indien gewenst kan een kopie van de 
getekende lijst op school achtergelaten worden. De chauffeur geeft aan wie 
afwezig is op de ritplanning. De originele lijst gaat terug naar kantoor. 
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Voor leerlingen geldt: 
• Het protocol van de school. Kinderen onder 12 jaar hoeven onderling geen 

afstand te houden maar wel tot de medewerkers van GIPS. 
• Indien leerlingen zich niet houden aan het geldende protocol, mogen deze 

uitgesloten worden van deelname aan het GIPS project. Doe dit altijd in 
overleg met de leerkracht. 

 
Ontsmetten van de materialen: 

• Na elk spelonderdeel dat een groepje leerlingen heeft uitgevoerd, worden de 
spelmaterialen door de leerlingen gedesinfecteerd. In de spelkist zijn 
voldoende desinfectiemiddelen aanwezig om de afzonderlijke spelmaterialen 
na iedere ronde te reinigen.  

• Vraag de leerlingen aan het einde van de activiteit, de materialen terug te 
brengen en laat deze door de leerling desinfecteren. Berg vervolgens de 
materialen in de spelkist op.  

Werkzaamheden op kantoor 
Het kantoor van GIPS is ondergebracht in het wijkpunt Sjevemethoes. De 
werkzaamheden fysiek op kantoor worden vooralsnog tot een minimum beperkt. Het 
kantoor zal derhalve niet dagelijks bezet zijn. Medewerkers werken zoveel mogelijk 
van thuis en zijn via de bekende mailadressen en telefoonnummers bereikbaar. Het is 
altijd mogelijk om een voicemail in te spreken op het telefoonnummer van kantoor. 
Op kantoor zijn maximaal 4 personen gelijktijdig aanwezig. Gesprekken/overleggen 
tussen medewerkers en met bezoekers, vinden zoveel mogelijk in de centrale ruimte 
(kerk) van het Sjevemethoes plaats waar de afstand beter te houden is.  

Tot slot 
Heb je bedenkingen rondom je eigen veiligheid tijdens een GIPS-activiteit, geef dat 
dan aan bij de coach en/of de collega’s en maak afspraken met elkaar hoe daarmee om 
te gaan. Doe dit bij voorkeur niet in aanwezigheid van leerlingen of leerkrachten.  
 
Zijn er zaken die je mist in dit protocol, laat het dan weten (mail: info@gips-sl.nl of 
tel.: 045-5312058) 
 
Dit protocol kan gewijzigd worden indien de ontwikkelingen daar aanleiding voor 
geven. De laatste versie staat op de website van GIPS S&L: www.gips-sl.nl.  
 
Samen kunnen we corona de baas worden. 


